5.
1 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN
Hệ thống có chức năng bảo vệ các trang thiết bị hệ thống tự động hóa Kho
xăng dầu khỏi nguy cơ bị sét đánh lan truyền dẫn đến hỏng hóc và phá hủy.
Đảm bảo hệ thống Tự động hóa hoạt động ổn định, trơn tru, không làm gián
đoạn các hoạt động sản xuất tại kho và giảm thiểu các thiệt hại về tài chính do
nguyên nhân sét lan truyền đánh trực tiếp vào hệ thống.

•
•

Giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ của hãng Phoenix Contact
Hệ thống được thiết kế bảo vệ các thiết bị trọng yếu: PLC và các thiết bị tại Phòng điều

khiển trung tâm, trang thiết bị công nghệ tại Khu vực giàn xuất và khu vực bồn bể

•

Bảo vệ sét đánh lan truyền qua đường tín hiệu và qua đường nguồn theo các cấp bảo
vệ quy chuẩn quốc tế
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6.
2 HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG TRÀN, TIẾP ĐỊA
TỰ ĐỘNG VÀ VAN ĐÓNG NHANH HỌNG XUẤT
Hệ thống thực hiện chức năng nâng cao cấp độ an toàn và phòng ngừa rủi ro trong

Hệ thống tiếp địa, chống tràn và van đóng nhanh họng xuất

•

hoạt động xuất nhập xăng dầu. Hệ thống tự động kiểm soát việc tiếp địa, mức xăng dầu
chứa của phương tiện vào xuất nhập xăng đầu, chỉ có các phương tiện đảm bảo an toàn
được phép xuất nhập. Van đóng nhanh tại họng xuất sẽ tác động và dừng quá trình
xuất hàng khi phát hiện nguy cơ tràn hàng nhập vào phương tiện.

Thiết bị chống tràn, tiếp địa tự động và van đóng nhanh của các hãng sản xuất thiết bị hàng đầu
thế giới với độ chính xác và tin cậy cao

•

Các thiết bị được tích hợp với bộ điều khiển Batch Control, PLC tại phòng điều khiển trung tâm
phục vụ việc điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống

•

Thiết bị dễ dàng lắp đặt, thuận tiện trong khai thác sử dụng và hiệu quả cao

ESD/FGS
EWS/OWS
- AADvance Workbench
- OPC Server
FT View SE

MODBUS

FAP
AADVANCE

7. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY
3

VÀ GIÁM SÁT AN TOÀN FIRE & GAS

SDV

FD

ESD

MCC

Hệ thống cảnh báo cháy và giám sát an toàn Fire & Gas

Hệ thống thực hiện chức năng đảm bảo an toàn và phòng ngừa các rủi ro cháy, nổ trong

• Hệ thống được thiết kế đạt cấp độ bảo vệ mức SIL3, sử dụng bộ điều khiển độc lập để điều khiển

hoạt động tại Kho xăng dầu. Hệ thống tự động kiểm soát các nguy cơ cháy, nổ tại các

đóng cắt van công nghệ, bơm cho các tình huống khẩn cấp: Dừng sự cố ESD và tín hiệu Fire & Gas

khu vực trọng yếu trong Kho xăng dầu: Tại khu vực xuất hàng, tại khu bể chứa và dừng
toàn bộ các hoạt động xuất – nhập xăng dầu khi có nguy cơ tiềm ẩn hoặc yêu cầu của
người sử dụng.

• Các thiết bị cảnh báo an toàn: Sensor báo cháy, khói, tủ điểu khiển khu vực trọng yếu được kết nối
với hệ thống và phòng điều khiển trung tâm

• Giao diện giám sát hệ thống được thiết kế trực quan, thuận tiện cho người khai thác, sử dụng

